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August Olsens
DM-medalje
fra 1917.

Medaljen kan ses i Horsens Idrætsarkivs udstilling.
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August Olsen
Horsens første Danmarksmester
- vandt i alt syv danske mesterskaber

Da August Olsen fra Horsens forenede Sportsklubber (HfS) den 19. august
1917 stillede op ved de danske mesterskaber i atletik på idrætsanlægget ved
Dalgas Avenue i Århus, forbedrede han sit bronzekast i hammerkast fra året
før med 3,05 meter.
Kastet kom ud på 40,39 meter, og med det vandt August Olsen konkurrencen,
og dermed indskrev han sig i historien som HfS og Horsens første danske
mester.
Ti år senere, i 1927, genvandt August Olsen mesterskabet, da han fik hammeren ud
på 43,30 meter. Det længste resultat i hammerkast ved et DM opnåede August
Olsen i 1925 med 45,62 meter, men da rakte det kun til en sølvmedalje.
Ud over de to danske mesterskaber i hammerkast erobrede August Olsen i årene
1919-1923 yderligere fire danske mesterskaber i disciplinen spydkast sammenlagt
(bedste kast med hver hånd), der var en konkurrenceform i spydkast, der praktiseredes
ved DM i årene 1910-1937.

18 DM-medaljer, 18 jyske mesterskaber og tre danske rekorder
August Olsen, som startede karrieren i Horsens Idrætsklub, vandt i alt 18 medaljer
ved danske mesterskaber, 4 guldmedaljer i spydkast sammenlagt, 2 guld, 5 sølv og
4 bronze i hammerkast, samt 1 guldmedalje i diskoskast sammenlagt og 2
sølvmedaljer i diskoskast – hvoraf den ene blev hans karrieres sidste i 1929.
August Olsen satte i karrieren tre danske rekorder i spydkast og rekordkastene fandt
sted i Stockholm den 31/8 1919 (to rekorder ved samme stævne – bedste hånd
54,67 meter og sammenlagt 93,54 meter) og i Kolding den 6/8 1922 (bedste hånd
58,13 meter).
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August Olsen
1894-1972

August Olsen blev i 1917 Horsens-idrættens første Danmarksmester, og i 1919
blev han også første horsensianer på et dansk landshold. På billedet ses han
med DM-medaljen fra 1917 liggende i en æske på bordet.
Medaljen kan ses i Horsens Idrætsarkivs udstilling.

FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAF UKENDT.
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Det kunne have ført til flere mesterskaber
Det er et spørgsmål om ikke August Olsen havde vundet
mere end de syv danske mesterskaber, såfremt der var
blevet afholdt DM i ’spydkast bedste hånd’ i hans karriere,
hvor han var indehaver af den danske rekord i denne
disciplin i syv år fra 1919-1926.
Samtidig havde August Olesen den danske rekord i
’spydkast sammenlagt’ (bedste kast med hver hånd) i fem
år fra 1919 til 1924, hvor rekorden forbedres af en anden
HfS’er – spydkastspecialisten Niels Møller.

DM i diskoskast og spydkast ’bedste hånd’ - blev ikke
afholdt i årene 1910-1925.
DM i diskoskast og spydkast ’sammenlagt’ (bedste kast
med hver hånd) - blev afholdt i
årene 1910-1937.

August Olsen vinder en kuglestødskonkurrence foran et velklædt publikum i Vennelyst Parken
i Aarhus i 1916.

HFS’ første atletikhold til den jyske holdkamp i 1918
August Olsen på
HFS-atletikhold 1918.
Det første til den
jyske holdkamp, som
han var med til at
vinde fire gange.
Bagerste fra venstre:
Emil Høyer, Victor
Hansen, August
Olsen, Alfred Hansen
og Adolf Roest.
Forreste fra venstre:
Reimer Rasmussen,
William ”Buster”
Jørgensen, Rudolf
Olsen, Pahlm Jensen
og Otto Hansen.

FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAFER UKENDTE.
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Med på det første udvalgte jyske atletikhold
Repræsenterende Horsens Idrætsklub var August Olsen med på det første jyske
atletikhold, der i en landsholdkamp i 1913 mødte København, Sjælland og Fyn.

Det første jyske atletikhold ses her med August Olsen stående i bagerste række under den
hvide pil. Holdet havde yderlig to deltagere fra Horsens Idrætsklub. Det var Hans Jessen (nr.
22) og Marius Hansen (nr. 23).

- og da Jylland første gang besejrede København
August Olsen var også med, da Jylland for første gang besejrede København i en
landsholdkamp. Kampen fandt sted i 1924 i Aarhus Idrætspark, hvor det jyske hold
talte fire HfS’ere. Ud over August Olsen var det Pahlm Jensen, Emil Høyer og Niels
Møller.

FOTOS: FRA BOGEN JYDSK ATHLETIK FORBUND 1907-1982 · HORSENS IDRÆTSARKIVS BIBLIOTEK.
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August Olsen udfører et af sine hammerkast i landsholdkampen i 1924 i Århus, hvor Jylland
for første gang vandt over København.
Læg mærke til, at der dengang ikke var noget beskyttelseshegn mellem kasteren og de
omkringstående tilskuere, officials og konkurrenter.

Første horsensianer på landsholdet
Ud over at blive den første danske mester fra Horsens fik August Olsen også æren af
at blive første horsensianer til at repræsentere Danmark på et landshold. Han opnåede
i alt fem landskampe.
I 1919 fik August Olsen debut i disciplinerne spydkast og diskoskast på Stockholm
Olympiske Stadion, hvor Danmark mødte Norge og Sverige. Derefter var August Olsen med i
yderlig fire landskampe, der som den første alle var mod Norge og Sverige, henholdsvis i
1921 i Oslo (spydkast), i 1922 i København (spyd- og diskoskast), 1923 i Stockholm (spyd)
og den sidste i 1925 i Oslo (spydkast, diskoskast og kuglestød).

August Olsen (til højre) sammen
med klubkammeraten Pahlm
Jensen på Østerbro Stadion i
København den 15. juni 1920.
Pahlm Jensen blev den anden
horsensianer, der fik debut på
atletiklandsholdet.

FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAFER UKENDTE.
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Tæt på udtagelse til OL
August Olsen var i sin tid en af Skandinaviens bedste allround kastere med følgende
personlige rekorder: kuglestød 12,92 meter, diskoskast 41,46 meter, hammerkast 46,31
meter og spydkast 58,13 meter. I 1920 var han meget tæt på at blive Horsens første OLdeltager, da han op til OL i Antwerpen deltog i seks ugers weekend-træning i Aarhus, uden
dog at blive endeligt udtaget.

Østergade
Sportsplads
var Horsens
idrætsmekka
1910-1929

August Olsen i
konkurrence på
Østergades
Sportsplads, som
dengang var byens
idrætsmekka. Her
skabtes topresultater
ved ihærdig træning
under primitive forhold,
som man i dag har
svært ved at forholde
sig til.

August Olsen, tikæmperen Pahlm Jensen, mellemdistanceløberen Emil Høyer og
spydkastfænomenet Niels Møller satte på den tid rekorder og vandt mesterskaber på
stribe.
Pahlm Jensen vandt to danske mesterskaber i tikamp (1922 og 1923) og satte to
danske rekorder i længdespring (1925 og 1927) på Østergades Sportsplads, som var
fodbold- og atletikstadion fra 1910 til 1929, hvor Horsens Idrætspark blev indviet.

FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAF UKENDT.

GLK · Horsens Idrætsarkiv 2017-2018

Første sejr til Horsens i Den jyske Holdkamp
August Olsen var selvfølgelig en fremtræden deltager på HfS atletikhold i Den jyske
Holdkamp. I forbindelse med indvielsen af Aarhus Idrætspark i 1920 var indstiftet ’Bülow
Pokalen’, som var en fem kg tung sølvpokal, de jyske atletikhold skulle dyste om.
HfS var i 1920 den første klub, som fik sit navn på pokalen. Det gentog sig efterfølgende i
1922, 1927 og 1928, og alle fire gange var det med August Olsen på holdet.

Vinderne af Den jyske Holdkamp 1920 hos fotografen med den kostbare Bülow Pokal.
Bagerst fra venstre: Reimer Rasmussen, Adolf Roest, Emil Høyer, Otto Hansen
(fodboldspilleren Bent Schmidt Hansens farfar), Hans Jensen, Viggo ”Brisson” Jørgensen,
Rudolf Olsen (August Olsens bror, som også var en fremragende kaster) og Harald Kock.
Forrest fra venstre: August Olsen, Pahlm Jensen og William ”Buster” Jørgensen.
FOTO: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAF UKENDT.

Bülow Pokalen
Den knap fem kg tunge sølvpokal blev
indstiftet til Aarhus Idrætsparks indvielse i
1920 og
vandrepokalen gik til det vindende hold i Den
jyske Holdkamp 1920-1941. HfS atletikhold
holdet erobrede første aktie i pokalen, som
klubben vandt i alt fire gange i 1920’erne og
hver gang med August Olsen på holdet.
Aarhus Idræts-Club Fremad vandt pokalen til
ejendom, men den blev sidenhen anvendt
som håndboldpokal (1955) og Foreningen af
divisionsklubber under DBU (1972).

FOTO: GLK · UDSNIT AF BILLEDE FRA NIELS MØLLERS SCRAPBOG · IHORSENS DRÆTSARKIVS BIBLIOTEK
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Cigarmager
I August Olsens ungdom var Horsens en by med en stor tobaksindustri, og han fik efter sin
skoletid ansættelse på en af fabrikkerne, hvor han blev uddannet til cigarmager.
Der var i hele taget mange af byens idrætsfolk, som var beskæftiget med tobakken, og der
findes mange skrøner om, hvordan røgen altid hang tæt i lokalerne, når idrætsfolkene var
samlet, om det så var til hverdag eller til fest.
Ved sin død i 1972 boede August Olsen på Sønderbrogade i Horsens.

August Olsen kunne andet end kaste hammer, diskos og spyd på atletikbanerne. Han kunne
spille mandolin, og han ses her som nr. to fra venstre med HfS sportsorkester i Bygholm
Park i 1921. Yderst til højre ses hans bror, Rudolf Olsen, som ud over atletikken var aktiv i
flere andre idrætsgrene i HFS, hvor han også var leder fra klubbens start til hen i 1950’erne.
Som nr. fire fra venstre genkendes Otto Hansen, der også var en alsidig idrætsmand (og
fodboldspilleren Bent Schmidts farfar).

Én ud af ni
Over en periode på
40 år (1917-1957)
vandt ni atleter fra
HFS, to kvinder og
syv mænd, 50
danske mesterskaber
i atletik. Her er de
otte af dem samlet i
Albert Rasmussens
hjem i forbindelse
med HFS’40 års
jubilæum i 1955.

Fra venstre Lis Josefsen, Albert Rasmussen, Vagn Rasmussen, Asger Horne Jensen, Niels
Møller, Emil Højer, Pahlm Jensen og 61-årige August Olsen.
Den niende, Hanne Nielsen, vandt først sit danske mesterskab tolv år senere - i 1957.
FOTOS: HORSENS IDRÆTSARKIVS SAMLING / FOTOGRAFER UKENDTE.
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August Olsens vigtigste resultater
Danske mesterskaber
Hammerkast:

Spydkast - sammenlagt

1917: 40,39 m
1927: 43,30 m

(bedste kast med hver hånd):
1919: 88,50 m
1920: 90,77 m
1922: 89,81 m
1923: 90,13 m

Diskoskast - sammenlagt
(bedste kast med hver hånd):
1928: 73,53 m

Danske rekorder
Spydkast - ’bedste hånd’:
1919-1922: 54,67 m
1922-1926: 58,13 m

Spydkast - ’sammenlagt’
(bedste kast med hver hånd):
1919-24: 93,54 m

Andre resultater
DM i hammerkast:
1916: nr. 3 – 37,34 m
1919: nr. 2 – 41,51 m
1920: nr. 2 – 39,11 m
1921: nr. 2 – 42,32 m
1922: nr. 3 – længde ej opgivet
1923: nr. 3 – 40,16 m

1925: nr. 2 – 45,62 m
1926: nr. 2 – 42,73 m
1928: nr. 3 – 43,27 m

DM i diskoskast:
1928: nr. 2 – 37,42 m
1929: nr. 2 – 38,10 m

Jyske mesterskaber
Hammerkast
1919: 43,30 m, 1929: 41,73 m, 1922: 41,78 m, 1924: 42,58 m, 1926: 43,27 m,
1928: 41,00 m, 1929: 41,42 m

Kuglestød – sammenlagt

Spydkast – sammenlagt

(bedste kast med hver hånd):
1919: 22,31 m, 1920: 21,30 m

(bedste kast med hver hånd):
1919: 83,82 m, 1922: 80,58 m
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Teksten om
August Olsen
er skrevet af
Gunner Lindbæk Knudsen
Horsens Idrætsarkiv i 2017-18

Kilder: Horsens Folkeblad, Horsens Avis, HFS 75 års jubilæumsskrift 1915-1990,
Bogen Jydsk Athletik Forbund 1907-1982 og Dansk Atletik Forbunds hjemmeside (dafital).
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